ZARZĄDZENIE Nr 110/15
WÓ JTA GMINY ŁU B NIANY
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek
sektora finansów publicznych na 2015 r.
Na podstawie art. 257 pkt 1 r ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 – tekst jednolity ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 r ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015 r. poz.1515 - tekst jednolity) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 90.704,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 90.704,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
.
§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem:
a) dochody bieżące:
b) dochody majątkowe
2) Przychody ogółem:
3) Wydatki ogółem:
a) wydatki bieżące:
b) wydatki majątkowe:
4) Rozchody ogółem:

27.837.427,57 zł, w tym:
25.553.198,57 zł,
2.284.229,00 zł;
4.591.112,00 zł;
30.622.633,57 zł, w tym:
23.250.960,57 zł,
7.371.673,00 zł;
1.805.906,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy
Łubniany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 110/2015
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 28 października
2015r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

2010

854
85415

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

2030

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin )
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów
rządowych
Ogółem
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Zwiększenia
73.161,94

Zmniejszenia

73.161,94

73.161,94
17.543,00
17.543,00

17.523,00

20,00
90.704,94

Strona 2

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 110/15
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 28 października
2015r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095
4010
4110
4120
4300
4430
854
85415

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników ( zadanie zlecone)
Składki na ubezpieczenia społeczne ( zadanie zlecone)
Składki na Fundusz Pracy ( zadanie zlecone)
Zakup usług pozostałych ( zadanie zlecone )
Różne opłaty i składki ( zadanie
zlecone )
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększenia
Zmniejszenia
73.161,94
73.161,94
1.180,00
201,77
19,59
33,19
71.727,39

17.543,00
3240

3260

Stypendia dla uczniów ( zadanie
własne )
- w tym :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne formy pomocy dla uczniów
( wyprawka szkolna )
- w tym:
SP Łubniany

Ogółem
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17.523,00
17.523,00
20,00
20,00
90.704,94
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